ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO RIO BRANCO

Edital de convocação para as eleições da
Associação de Moradores da Barragem Sanchuri
A Presidente da Associação de Moradores da Barragem Sanchurí, no uso de suas
atribuições e conforme reunião realizada no dia 17 de fevereiro de 2021, na Sede da Associação,
convoca os moradores da Barragem Sanchurí para participarem da eleição que definirá a Diretoria
Executiva e o Conselho Fiscal para o biênio 2021 – 2023. O processo eleitoral ocorrerá no dia 4 de
abril de 2021, no horário das 9h às 17h, sem interrupção, na sede da entidade, sito a Rua Malvina
Amélia Kruger, (antigo CTG Antônio Chimango). A forma de eleição da Diretoria Executiva e do
Conselho Fiscal consiste na apresentação de chapa, a qual deverá conter os nomes completos dos
candidatos aos cargos em disputa, bem como cópia do documento de identificação e comprovante de
residência. As chapas serão compostas dos seguintes cargos na Diretoria Executiva: Presidente; VicePresidente; 1º Secretário; 2º Secretário; 1º Tesoureiro; e, para o Conselho Fiscal: 3 (três) membros
Titulares e 3 (três) Suplentes. As inscrições das chapas deverão ser realizadas de 6 de março a 20 de
março de 2021, no horário das 09h às 11h, na sede da entidade, com a Direção da Associação, através
de requerimento próprio assinado pelo candidato a presidente que deverá fazer a inscrição da chapa.
Podem compor as chapas de candidatos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal todo e qualquer
morador da Barragem Sanchurí maiores de 16 anos, sendo que candidato somente poderá participar de
uma única chapa. A eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal será feita por voto universal
direto e secreto. No caso de chapa única, poderá ser definida pela Comissão Eleitoral a aclamação e
posse na data, local e horário previsto à contagem dos votos.
Uruguaiana, 5 de março de 2021.

Ivete Montandon,
Presidente.
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